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DALYVAVIM O ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE IR
SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS ATASKAITA

1.
Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai:
„Horizontas 2020“ komitete „Mažos ir vidutinės įmonės, prieiga prie rizikos kapitalo“
ekspertas Ignas Šlapkauskas, Briuselis, 2019-11-14.
Ataskaitoje naudojami sutrumpinimai:
Ardančiosios trikdančios, angį. disruptive
- toliau disruptive.
Darbų programa DP, angį. Work programme toliau W P .
Dotacijos sutartis, angį.
G e n e ra l Agreement
-GtoliauA .
EIC akceleravimo programa
- toliau E I C Accelerator.
EIC kelio vedlys
- toliau EIC Pathfinder.
Europos inovacijų tarybos pilotinė iniciatyva, angį. European Innovation Council Pilot
toliau E I C Pilot.
Europos Komisija - toliau C O M .
Horizontas Europai, angį. Horizon Europe
- toliau H E U .
Inovacijos
MVĮ-toliauI n no va ti on S M E .
kombinuotas finansavimas, angį. blending - toliau blending.
Maža ir vidutinė įmonė, angį. small medium enterprise toliau S M E .
Mažų ir vidutinių įmonių instrumentas, angį. small medium enterprise instrument toliau
-

-

S M E Instrument.

Lūžio, angį. break-through - toliau break-through.
Šalys narės, angį. M e m b e r States toliau M S
specialios paskirties priemonė, angį. special purpose vehicle - toliau S P V .
Venture Capital - toliau VC.
Intelektinė nuosavybė - toliau IP.
Atitikties patvirtinimas, angį. Seal o f Excellence - toliau S o E .
Dažniausiai užduodami klausimai, angį. Frequently asked questions toliau F A Q
Detalus patikrinimas, angį. due diligence - toliau D D
Mokslas su visuomene ir visuomenei, angį. Science with andfor Society - toliau SwfS
EIC programų menedžeriai, angį. EIC Programme Managers toliau E I C P M
Šešėlinis strateginės konfigūracijos komitetas, angį. Shadow Strategic Configuration PC toliau S S C P C
Kiti klausimai - toliau A. O . B .
Svarstyti klausimai:
1. Formali įžanga.
2. 2019 m. lapkričio lė d. posėdžio programos tvirtinimas - patvirtinta.
3. 2019 m. rugsėjo 11 d. posėdžio ataskaitos tvirtinimas - patvirtinta.
4. DP „Papildyta EIC Pilot 2018-2020“ esama situacija.
5. DP „Inovacijos M V I2018-2020“ (angį. Innovation in SMEs 2018-2020) esama padėtis
6. DP „Prieiga prie rizikos kapitalo 2016-2017 (angį. Access to Risk Finance 2016-2017)
esama padėtis
7. A.O.B.
-

-

2.
Posėdžio eigos apibendrinimas ir svarbiausios paliestos temos:
1. Formali įžanga.
2. 2019 m. rugsėjo 11d. posėdžio programos tvirtinimas - patvirtinta.
3. 2019 m. gegužės 16 d posėdžio ataskaitos tvirtinimas - patvirtinta.
4. DP „Papildyta EIC Pilot 2018-2020“ esama situacija.

a) COM pristatė 2019-10-09 „Accelerator” kvietimo pirminius rezultatus. Bendras
paraiškų skaičius buvo 1852, iš kurių 22,9 % prašė tik subsidijos, 50,6% subsidijos galimybe
praplėsti akcinio kapitalo investicija, 26,5% skirti finansavimą j akcinį kapitalą ir subsidiją.
Daugiausiai pareiškėjų sulaukta iš Ispanijos, Italijos ir Izraelio, bet daugiausiai kvietimų
prisistatyti sulaukė Prancūzijos, Šveicarijos ir Vokietijos atstovų. 189 pareiškėjai yra pakviesti
daryti pristatymus Briuselyje. Tematinis pareiškėjų pasiskirstymas pagal pirminį raktinį žodį:
sveikatos tematika, inžinerijos tematika, 1CT tematika.
b) EIC Fund Fondas dar neįkurtas, planuojama gauti paskutinius COM pritarimus bei
patvirtinimus šių metų pabaigoje ir pradėti EIC Fondo darbus 2020 Q l. Baigiamos derybos su
išoriniais paslaugų tiekėjais, jų kandidatūros iki metų pabaigos bus patvirtintos COM. EIC
Fund didžioji funkcijų dalis bus perduota išoriniams tiekėjams, planuojam, kad fondo veiklos
draudimu rūpinsis dvi įmonės, auditą vykdys dvi įmonės. Planuojami pirmieji darbai siunčiant
EIB atstovus dalyvauti 2019 m lapkričio 18-22 dienomis paneliniuose 53 įmonių
pristatymuose. Keliamas tikslas: atrinkti 30 įmonių su kuriomis bus pradėti DD darbai. 2020
Q1 planuojama pradėti pirmuosius DD ir juos atlikti iki 2020 Q3. Nuo 2020 Ql EIC Fund ir
EIB atstovai planuoja nuolat dalyvauti atrinktų įmonių prisistatymuose. Bus parengta "VC
ecosystem” platforma, kurios pagalba bus kviečiami išoriniai investuotojai ir supažindinami su
EIC Fund vystomais projektais.
c) EIC Programos vadovų (PM) įdarbinimas. Yra atrinkti kandidatai iš keturių šalių,
dirbantys biotechnologijų, sveikatos ir dirbtinio intelekto srityse. Į rezervinį sąrašą įtraukti
keturi kandidatai. Specialiai suburta darbo grupė ruoš tvarką, kaip PM turės dirbti, kam
atsiskaityti ir kokius įgaliojimus turės.
d) „EIC Pilot WP“ darbo programos priedas. COM planuoja kviesti neeilinį komiteto
posėdį preliminariai 2019 gruodžio mėn. 18 d. (data bus patikslinta.atsiunčiant kvietimus per
AGM sistemą). Posėdžio metu planuojama tartis dėl rengiamo priedo, apimsiančio papildomų
galimybių teikti paraiškas „Accelerator“ programai įmonėms šiuo metu vykdančioms SME
Instrument Ph. 2 veiklas. Detalesnė informacija bus pateikta prieš ir/arba posėdžio metu.
5. DP Inovacijos M V I2018-2020 (angį. Innovation in SMEs 2018-2020) Esama padėtis
a) INNOSUP veiklos, esama padėtis.
COM pristatė Innosup 07- 2019 preliminarius vertinimo rezultatus: yra gauti 29
pasiūlymai, rezultatų duomenys pasieks pareiškėjus 2019 lapkričio pabaigoje, sutartis
planuojama pasirašyti 2020 vasario mėnesį.
INNOSUP veiklos, esama padėtis. COM pristatė Innosup 01-2019 preliminarius
vertinimo rezultatus: yra gauti 20 pasiūlymai, rezultatų duomenys pasieks pareiškėjus 2019
gruodžio viduryje, sutartis planuojama pasirašyti iki 2020 balandžio mėnesio.
INNOSUP veiklos, esama padėtis. COM pristatė Innosup 06 - Eksperimentavimas
Inovacijų veiklose statistiką: yra atrinkti 13 pasiūlymų, sutartys pasirašytos su 12, 8
Koordinavimo ir pagalbos veikloms (CSA), 5 „lump sums“. Pristatymo ir veiklų pradžių
susitikimas Briuselyje planuojamas 02-03 12 2019.
COM trumpai pristatė Innosup veiklos tyrimo ataskaitą (periodas 2017-2018). Ataskaita
yra vieša, su ja galima susipažinti: https://op.europa.eu/en/home Catalogue N°: EA 02 19 800
ENN
COM trumpai pristatė Innosup 01 veiklos ataskaitą. Ataskaita yra vieša, su ja galima
susipažinti: https://piiblications.europa.eu/en/piiblication-detail/-publication/f3d69a67-9ece-l 1e99d01-01 aa75ed71a 1/lanmiage-en

Innosup 01 vykusių projektų nuorodos:
http://katanaproiect.eu
http://www.neptuneproiect.eu
http://www.h2020superbio.eu
http://permides.eu/
http://acttivate.eu
https://www.innolabs.io
http://www.impactaccelerator.com/connectedcai7

http://www.inclusilver.eu
http://www.cross4health.eu/
https://www.proiectdiva.eu/
https://www.iot4industrv.eu/
http://vidaproiect.eu/
https://cvoucher.fundingbox.com/
http://s3food.eu/
https://www.smartxeurope.eu/
https://www.digibcube.com/
https://parsecaccelerator.eu/
https://blockis.eu/
b) EEN veiklos. Pristatyta EEN tinklo veiklos apžvalga ir apklausos apimantys 2017-2018
metus. Konsultuotų įmonių skaičius išaugo 23% iki 7299, iš jų KAM veiklos sudarė 2054 ir
EIMC veiklos sudarė 5245. KAM veiklų tikslas yra įvertinti paraiškas laimėjusių įmonių
inovacinę aplinką bei iššūkius ir pagal šiuos kriterijus rekomenduoti ir facilituoti tinkamų
koučerių parinkimą. EIMC veiklas sudaro įmonių inovacijų strategijos įvertinimas, esamos
padėties žemėlapio sudarymas ir lyginimas su rinkoje esamomis tendencijomis, veiklos plano
sudarymas bei poveikio atlikus darbus vertinimas. Didžioji dalis apklausų parodė labai
teigiamus EEN paslaugas gavusių įmonių veiklos vertinimus.
6. DP „Prieiga prie rizikos kapitalo 2016-2017 (angį. Access to Risk Finance 2016-2017)
esama padėtis
COM labai trumpai pristatė InovFin EIB vykdomas veiklas ir esamos situacijos statistikos
duomenis.
7. A.O.B.
Klausimų nebuvo.___________________________________________________________
S. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sprendimų posėdžio metu nebuvo priimta.
Preliminari sekančio posėdžio data: 2019-12-18.
6. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
1. Kadangi numatytas neeilinis posėdis ir pasiūlyta tik preliminari data 2019-12-18, o
pakvietimai per AGM sistemą dar nežinoma kada bus generuojami, reikia komiteto atstovui ir
ekspertams apsispręsti kaip bus vykdomas atstovavimas.
2. Jeigu COM iki sekančio posėdžio pateiks siūlymus dėl DP pakeitimo, rekomenduoju LT
atstovausiantį asmenį tartis su ekspertais dėl galimų sprendimo tinkamumo ir suderinimo su
Lietuvos interesais.
7. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos:
; Visa minima informacija ir medžiaga yra pateikta CIRCAB duomenų bazėje.
j Prie ataskaitos yra pridedami posėdžio pristatymų skaidrės, pakvietimas__________
8. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas):
Ignas Šlapkauskas, direktorius „Nodus“ UAB, 370 699 20229, ignas@nodus.lt

